תגליות עולמי – לגלות את העולם לעומקו
מסע בסיציליה – בהדרכת פרופ' ארתור סג"ל

אנו ממשיכים במסורת טיולי חו"ל תוך הקפדה יתרה על יעדי איכות מיוחדים לנו .מדריכי
הטיולים הם המומחים בתחומם ,ארכיאולוגים המוכרים הן כמדריכים מקצועיים והן כידענים
בארצות היעד שלהם .הסיור מתוכנן בקפידה על ידי המדריך עצמו ובסיוע צוות המומחים של
תגליות .אנו משתדלים לצרף מנהלן לכול טיול בכדי להעניק את מלוא תשומת הלב לצרכים
הלוגיסטיים של המטיילים ולאפשר למדריך להתמקד בעיקר בהדרכה .תשומת לב רבה
מוקדשת לבחירת בתי מלון במיקום המיטבי וברמה נאותה .בטיולי חו"ל בהדרכתנו המטיילים
מקב לים את מרבית השירותים במחיר הטיול ולא תתקלו בהפתעות אשר יאלצו אתכם להוצאות
נוספות.
לפני למעלה מ 0022-שנה גילו היוונים הקדמונים
את האי סיציליה אשר בדרומה של איטליה .הם
הקימו בה קולוניות מפוארות בהן מקדשי פאר,
מבני תיאטרון ומתקני נמל .היוונים הותירו מורשת
מפוארת לרומים אשר נהנו מהאקלים הנוח של האי
ומהעושר הרב שלו וגם הם הותירו אחריהם
שרידים מפוארים .מאז ועד היום פקדו את האי עמים שונים ושליטים רבים וכול אחד מהם
הטביע את חותמו בדרכו .לאחר אלפי שנות תרבות ,גם הישראלים מגלים את האי הקסום
סיציליה ,את הנופים המרהיבים שלו ,את הטעמים והניחוחות של המטבח הסיציליאני ואת
הנוף האנושי המרתק .תגליות עולמי הכינה עבורכם מסע עומק ברחבי סיציליה בהדרכת פרופ'
ארתור סג"ל.
פרופ' סג"ל יצא לגמלאות לפני חודשים אחדים לאחר למעלה מ 02-שנים בהם שימש כחוקר
ומרצה בחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה .במשך שנים רבות עמד פרופ' סג"ל בראש
המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה .ארתור התמחה בחקר האדריכלות
והתכנון העירוני בתרבויות הקלאסיות .כמי שסייר והדריך ברחבי מרבית מחוזות העולם
הקלאסי ,סיציליה הינה אחת האהבות הגדולות שלו .רבים מקרב קהל תגליות סיורו עם פרופ'
סג"ל בארץ ובעולם .כולם ללא יוצא מן הכלל חזרו נלהבים.
*הצילומים בפרוספקט המצורף בוצעו על ידי פטר-פן סטפנסקי ©
תכנית הסיור לסיציליה
יום  - 1יום שישי  : 11.12ת"א – קטניה
 - 20:22המראה מנתב"ג לקטניה ( .)Cataniaאחרי הנחיתה נצא לביקור במרכז העירוני של
קטניה ,לאורך ה  ,Via Etneaרחובה הראשי והמרשים של העיר שתוכננה ונבנתה מחדש
בשלהי המאה ה  ,11אחרי שנחרבה כמעט קליל ברעידת אדמה קטלנית .מקטניה ניסע דרומה
לסירקוזה ( .)Siracusaאם יתאפשר נצא לסיור ערב רגלי ברובע העתיק שבאי אורטיגיה.
לינה בסירקוזה וארוחת ערב.
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יום  - 0יום שבת  : 10.12סירקוזה
סיראקוזה – עירו של ארכימדס .נתחיל
בסיור במוזיאון הארכיאולוגי המקומי
ובו נראה תצוגה מודרנית מרשימה
ונשמע סקירה היסטורית  -תרבותית
כמבוא להמשך הסיור ברחבי סיציליה.
נמשיך לביקור בפארק הארכיאולוגי
הכולל תיאטרון יווני ,אמפיתאטרון
רומי ,מחצבות עתיקות ועוד .אחר
אורטיגיה
באי
נסייר
הצהריים
(.)Ortygia
לינה בסירקוזה וארוחת ערב.
יום  - 0יום ראשון  : 11.12קלטג'ירונה
הבוקר נצא בדרכנו לקלטג'ירונה (– )Caltagirone
עיירה המפורסמת בתעשיית כלי החרס שלה .נמשיך
ללב האי לעבר העיירה פיאצה ארמרינה ( Piazza
 – )Armerinaעיירה נורמנית לידה נבקר באתר
ארכיאולוגי מיוחד ()Villa Romana del Casale
הכולל וילה רומית רחבת ידיים שכל חדריה מרוצפים
פסיפסים עוצרי נשימה המתארים סצינות מחייהם של
הרומאים .בתום הביקור במקום נמשיך בנסיעה
לאורך החוף הדרומי של האי אל אגריג'נטו
( ,)Agrigentoהיא אקראגס העתיקה.
לינה באזור אגריג'נטו וארוחת ערב.
יום  - 4יום שני  : 02.12אגריג'נטו  -סלינונטה
נבקר במקדשים העתיקים של אקראגס
( ,)Akragasמהמאות ה 6-וה 0-לפסה"נ אשר
ממוקמים על קו רכס נישא ממנו נצפה נוף מרשים
ונראה שרידי מקדשים יווניים במצבי שימור
שונים וביניהם את מקדש הקונקורדיה ,השלם
ביותר בעולם ואת מקדש זאוס האימתני .נמשיך
לסלינונטה ( - )Selinunteאתר ארכיאולוגי
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מרשים ביותר ובו אקרופוליס מבוצר בן התקופות היוונית וההלניסטית .נמשיך בנסיעה לכיוון
מרסלה ( )Marsalaהשוכנת בחוף המערבי.
לינה באזור מרסלה וארוחת ערב.
יום  - 0יום שלישי  : 01.12מוציה
הבוקר נצא בשייט קצר בלגונה הרדודה ונגיע לאי מוציה ( ,)Moziaשם נתרשם משרידים
מרתקים של עיר פניקית וביניהם אתר פולחני .הלגונה והאי הינם שמורת טבע בשל הצמחייה
הייחודית הגדלה בה .נבקר במוזיאון המקומי ונתרשם מתרבותם החומרית של הפניקים השונה
מזו של שכניהם היוונים .נמשיך בנסיעה לאורך רצועת החוף הצפוני לכיוון פלרמו ,בירת
סיציליה ,אליה נגיע בשעות הערב .אם יתאפשר נצא לסיור ערב רגלי בפלרמו.
לינה בפלרמו וארוחת ערב.
יום  - 6יום רביעי  : 00.12פלרמו  -מונראלה
את היום נקדיש לאתרי פלרמו ()Palermo
בירת סיציליה .נתחיל בארמון הנורמני ובו
קפלה פלטינה ( )Capella Palatinaהמעוטרת
בפסיפסים מרהיבים .נבקר בקתדרלה העירונית
ונראה בין היתר את קברי המלכים הנורמנים.
נסייר במרכז הבארוקי של פלרמו ,כולל בכיכר
ארבע הפינות המעוטרת במזרקות ותבליטים
של מלכי סיציליה .אחר הצהריים נצא לביקור
בעיירה מונריאלה ( )Monrealeהסמוכה לפלרמו ,בה נבקר בקתדרלה הנורמנית ונתרשם
מהיצירות המדהימות שבה – אלפי מ"ר של פסיפסים המתארים את סיפורי התנ"ך והברית
החדשה.
לינה בפלרמו וארוחת ערב במסעדה.
יום  - 1יום חמישי  : 00.12טאורמינה והר הגעש
אטנה
בשעות הבוקר נצא את פלרמו בכביש המהיר בדרכנו
לצידו המזרחי של האי ונעפיל להר הגעש אטנה עד
לגובה של  1112מטר .אחר הצהריים נבקר בעיירה
ההררית היפה טאורמינה ( )Taorminaהטובלת בירק
וצופה אל נופי הים .נבקר באתרים ארכיאולוגיים
מרתקים ,כולל בתיאטרון המרשים ,הממוקם בראש
גבעה וממנו נשקף הר האטנה ונשוטט בסמטאותיה
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הציוריות של העיירה המקסימה.
לינה באזור קטניה וארוחת ערב מסכמת.

יום  - 0יום שישי  : 04.12קטניה – ת"א
בבוקר העברה לשדה התעופה בקטניה לטיסה חזרה ארצה .שעת המראה צפויה – .11:02
הערה :יתכנו שינויים במסלול כתוצאה משיקולי הדרכה של מדריך הסיור והמנהלן ,או בשל
נסיבות אובייקטיביות.
הסיור מותנה בהרשמה של  02משתתפים
הסיור כולל:
תכנון והדרכה על ידי תגליות
אופרציה על ידי סולו-איטליה
טיסה ישירה לקטניה וחזרה ישירה ממנה כולל
מסי נמל והיטלים
מלונות בדרגת  *4על בסיס HB
מנהלן מתנדב לצד המדריך האמון על
הלוגיסטיקה של הסיור
כול אמצעי התחבורה המוזכרים בתכנית
כניסות לכול האתרים שצוינו בתכנית
ערכות שמע אישיות
הרצאות רקע של פרופ' סג"ל
הסיור אינו כולל:
כול מה שלא צוין במפורש כנכלל
ביטוח נסיעות (מומלץ להזמין ביטוח מיד לאחר רכישת הסיור ולוודא שהביטוח כולל החזר
במקרה ביטול על רקע רפואי)
ארוחות צהריים ,שתייה ורכישות פרטיות במהלך הטיול
יש להקפיד על דרכון בתוקף למשך  6חודשים לפחות
עלות הסיור ליחיד בחדר זוגי
מחיר הנחה למשלמים עד ל 11-בספטמבר
תשר לנותני שירותים בסיציליה
תוספת ליחיד בחדר

€
€
€
€

1,102
1,602
02
002

תנאי ביטול :כמפורט בטופס ההרשמה ,אשר ישלח לכול המעוניין
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